
 

 

   

 

Umowa na realizację projektu  

„Przedszkolak na Uczelni” 

  
 
           zawarta w dniu ……………. roku w Sosnowcu pomiędzy: 

1. Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu, 41 – 200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43, 

reprezentowaną przez Kanclerza – Pana Aleksandra Dudka, zwaną dalej Uczelnią 

2. ……………………………. ……………………………, reprezentowanym przez 

………………. – Pana/ią …, zwanym dalej Partnerem 

 

Mając na względzie wzmocnienie potencjału oświatowego oraz wykorzystanie doświadczeń 

edukacyjnych Wyższej Szkoły Humanitas, a przez to ugruntowanie społeczeństwa obywatelskiego i 

budowanie gospodarki opartej na wiedzy, Strony zgodnie postanawiają, co następuje: 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy są wzajemne prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji projektu 

edukacyjnego „Przedszkolak na Uczelni”, będącego częścią oferty Uniwersytetu 

Międzypokoleniowego Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 

 

§ 2 

1. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w par. 1, Uczelnia zobowiązuje się 

zorganizować zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym – podopiecznych Partnera, w systemie 

nauczania grupowego. 

2. Nauczanie odbywa się w grupach 100-130 osobowych, dobranych pod względem wieku, przy 

czym dopuszcza się łączenie w jednej grupie osób w różnym przedziale wiekowym. 

3. Spotkania edukacyjne w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy odbywają się w ……... 

4. W przypadku korzystania z Auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu,  

ul. Kilińskiego 43, Partner zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu oraz opiekunów 

dla zadeklarowanej grupy przedszkolnej.  

5. Partner zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu oraz opiekunów dla 

zadeklarowanej grupy przedszkolnej również w przypadku korzystania z sal udostępnionych na 

potrzeby realizacji projektu „Przedszkolak na Uczelni”. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają okres obowiązywania umowy od dnia 01 października 2016 r. do 30 czerwca 

2017 r., z uwzględnieniem przerwy na ferie, zgodnie z terminami wskazanymi przez 



 

 

   

Ministerstwo Edukacji Narodowej i zgodnie 

z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi Partnera. 

2. Umowę zawiera się na czas trwania roku akademickiego 2016/2017. 

3. W okresie obowiązywania umowy Uczelnia zobowiązuje się do zorganizowania 6-ściu spotkań 

edukacyjnych, przy czym każde spotkanie trwa ok. 60 minut. Tematyka spotkań jest określona 

w załączniku do niniejszej umowy i może ulec zmianie w sytuacjach wyjątkowych, 

niezależnych od Stron. 

§ 4 

1. Uczelnia gwarantuje, że kadra prowadząca każde ze spotkań będących realizacją niniejszej 

umowy posiada odpowiednie kwalifikacje, w tym metodyczne i przygotowanie merytoryczne. 

2. Uczelnia zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad sprawną i fachową realizacją programu 

projektu.  

3. W przypadku konieczności odwołania spotkania edukacyjnego z przyczyn niezależnych od 

Uczelni, powiadomi ona niezwłocznie Partnera o zmianie terminu. Przełożone spotkanie 

odbędzie się w terminie późniejszym, uzgodnionym z Partnerem W szczególnych sytuacjach,  

w których spotkanie odwołane nie może się odbyć, nastąpi odpowiednie pomniejszenie 

wynagrodzenia Uczelni. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu poszczególnych wykładów jedynie w drodze 

porozumienia stron. 

 

§ 5 

1. Partner zobowiązuje się do zapewnienia obecności podopiecznych w spotkaniach edukacyjnych, 

zgodnie z treścią niniejszej umowy. 

2. W związku z charakterem spotkań oraz miejscem ich odbywania, na Partnerze ciąży obowiązek 

uzyskania stosowanych zgód i oświadczeń rodziców (przedstawicieli ustawowych) 

podopiecznych. 

3. Partner zobowiązuje się do regularnego uiszczania opłat wynikających z niniejszej umowy. 

4. Partner ma prawo zgłaszania Uczelni postulatów i wniosków dotyczących szczegółów 

ustalonego harmonogramu zajęć. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że roczna opłata z tytułu udziału w projekcie, o którym stanowi niniejsza 

umowa, wynosi …… zł brutto (słownie: …. złotych 00/100) od każdego z podopiecznych – 

uczestników projektu. 

2. Uczelnia gwarantuje, że w trakcie trwania roku szkolnego opłata, o której mowa w ust. 1 nie 

ulegnie zmianie. 



 

 

   

3. Opłata, którą wnosi Partner stanowi iloczyn kwoty 

określonej w ust. 1 oraz ilości podopiecznych, zadeklarowanej przed pierwszym spotkaniem 

edukacyjnym. W przypadku zwiększenia ilości podopiecznych w trakcie trwania projektu, 

Strony dokonają korekty opłaty, którą wnosi Partner, przy czym opłata od podopiecznego – 

uczestnika nie podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 

4. W razie rezygnacji podopiecznego-uczestnika projektu przed pierwszym spotkaniem 

edukacyjnym opłata, o której mowa w ust. 1 podlega zwrotowi. 

5. W razie rezygnacji podopiecznego-uczestnika projektu po pierwszym spotkaniu edukacyjnym 

opłata, o której mowa w ust. 1 nie podlega zwrotowi. 

6. Nieuczestniczenie w którymkolwiek ze spotkań edukacyjnych, organizowanych w ramach 

wykonania umowy, pozostaje bez wpływu na płatności określone w niniejszym paragrafie. 

7. Opłaty wynikające z niniejszej umowy są realizowane w formie przelewu, na podstawie faktury. 

 

§ 7. 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą następować w trybie konsultacji 

umawiających się Stron. 

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu ze 

skutkiem na koniec semestru, tj. ostatni dzień lutego lub ostatni dzień czerwca. Wypowiedzenie 

umowy powoduje proporcjonalne pomniejszenie opłat, o których mowa w par. 6 

 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

§9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

z umawiających się Stron. 

 

 

 

  …………………….            ………………………… 
     Uczelnia          Partner 


